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Pode ser aberto pela E.C.T.

Sintius denuncia irregularidades do
setor elétrico ao Ministério Público

A Diretoria do Sindicato informa que
 em razão do feriado de Carnaval, a sede
da entidade estará fechada nos dias 11,
12 e 13 de fevereiro. O atendimento ao

público será retomado no dia
 14 (quinta-feira), a partir das 8 horas

A explosão na subestação de Vicente de Carvalho foi a segunda dese tipo em menos de um ano

Divulgação

Após o acidente, o Sindicato fez reuniões com a categoria

Após o acidente com o
nosso diretor Roberto Carlos
Vasques, a Diretoria foi até a
reunião da CIPA da CPFL
Piratininga, no último dia 29,
em Praia Grande.

Durante o encontro, o
Sindicato questionou a me-
todologia utilizada sobre o
relatório do ocorrido, já que
foi apenas analisada a etapa
final dos trabalhos que ante-
cederam o acidente.

Na avaliação do Sintius,
a investigação deveria chegar
até o ponto de planejamento
das tarefas que seriam execu-
tadas, pois, aparentemente, a
documentação não contem-
plava os trabalhos realizados
no momento.

O serviço de Linha Viva
dependia diretamente da atu-
ação do sistema de proteção
na SE Cteep, localizada no
Distrito de Vicente de Carva-

lho, que encontrava-se ligada
em caráter emergencial.

Além disso, a Diretoria
esteve reunida com trabalha-
dores da CPFL de Praia Gran-
de e da ISA Cteep para reafir-
mar o compromisso de de-
nunciar as irregularidades
para as autoridades e continu-
ar os procedimentos necessá-
rios para garantir a integrida-
de dos funcionários das em-
presas elétricas.

Diretoria questiona relatório de acidente

O Sintius denunciará os pro-
blemas e as irregularidades nas
empresas de energia elétrica que
vem ocorrendo na Baixada
Santista ao Ministério Público do
Trabalho (MPT) e Estadual
(MPE).

Essa decisão foi motivada
pelo fato de há anos a população
e o setor empresarial sentirem a
fragilidade desse sistema. Isso fi-
cou muito claro no dia 11 de ja-
neiro, quando houve uma explo-
são de um dos transformadores
da subestação de energia de
Vicente de Carvalho, deixando
milhares de pessoas sem luz por
mais de dez horas.

Além disso, as redes apre-
sentam deficiências, o número de
trabalhadores para a execução
dos serviços é pequeno e os pro-
cedimentos são inadequados.

Somados a isso, as ter-
ceirizações, a precarização do tra-
balho e o descumprimento de
normas de segurança ajudam a
explicar os frequentes apagões,
danos materiais e pessoais, oca-
sionando alguns acidentes de
trabalho e até mesmo a inabili-
tação de pessoas.

Infelizmente, em razão de
um curto circuito em um ramal
de distribuição na saída da
subestação, o nosso diretor e ele-
tricista de Linha Viva Roberto
Carlos Vasques, ficou gravemen-
te ferido, sofrendo queimaduras
de segundo e terceiro graus no
rosto, região cervical e tórax.

Ele ainda permanece inter-
nado. Após ficar alguns dias na
Santa Casa de Santos, foi trans-
ferido para o Hospital Cruz Ver-
melha, especializado no atendi-
mento de pacientes com quadro
sério de queimaduras e demais
problemas faciais, na Capital. O
quadro de saúde dele é estável
até o fechamento do Jornal
Urbanitário. Outro trabalha-
dor também se feriu nessa ocor-
rência, mas encontra-se bem.

A denúncia formulada pelo
Sintius traz um histórico de vári-
os eventos desde 2003, que evi-
denciam a fragilidade do sistema
elétrico da região, com prejuízos
à atividade econômica e riscos à
saúde e segurança da população
e dos trabalhadores do setor.

O documento e os pedidos
de providências serão enviados

ainda para outras entidades,
como Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), Agên-
cia Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado (Arsesp),
Corpo de Bombeiros, câmaras
municipais e prefeitos.
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Minuta da Convenção Coletiva é
apresentada em mesa-redonda

Em março de 1987, a
matéria principal do bole-
tim O Urbanitário trata-
va do posicionamento favo-
rável do Sindicato para a
revogação da Lei de Segu-
rança Nacional, criada
durante a ditadura militar

Memória sindical

Carlos Alberto Tenório - Aposentado/Sabesp
Eleandro Cleiton da Silva - Ativa/ISA Cteep

Emílio Carlos Doconski - Ativa/Sabesp
Fernando Faustino - Aposentado/Sabesp
Hélio Belchior Barbosa - Ativa/Sabesp

Joel Luiz dos Santos - Aposentado/Sabesp
José Emídio dos Santos - Aposentado/Sabesp
José Euclides da Silva - Aposentado/Sabesp

José Maurício Angelini Figueiredo - Ativa/CPFL
José Raimundo de Souza - Aposentado/Sabesp

Paulo César dos Santos - Ativa/ISA Cteep
Samuel Caetano dos Santos - Aposentado/Sabesp

que se instalou no País de
1964 a 1985. Essa legis-
lação era utilizada pelas
empresas para colocar tan-
ques e homens armados nos
locais de trabalho para in-
timidar os trabalhadores
durante as mobilizações.

Sintius luta pela adequação
de salários dos encarregados

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, esteve reunido
com a área de RH da Sabesp,
em 1º de fevereiro, para tratar
da adequação da remuneração
dos encarregados da Sabesp,
conforme determina o PCS.

Marquito exigiu que a em-
presa implante imediatamente a
tabela dos níveis para essa
atividade, conforme orientador

do PCS. Muitos encarregados
deveriam estar nos níveis B ou
C, devido ao número de liga-
ções de água dos municípios.
Porém, a maioria foi enqua-
drada no nível A, ou seja, com
remuneração inferior.

O Sindicato já encaminhou
ofício a Sabesp e aguarda a
regularização da situação o
quanto antes.

Após uma longa batalha
e muita pressão, o Sintius
conseguiu, por meio da mesa
de negociação na Gerência
Regional do Trabalho e Em-
prego de Santos (GRTE),
receber a minuta da Con-
venção Coletiva de Trabalho
2012/2013 da Start Enge-
nharia, proposta pelo Sin-
dinstalação (entidade pa-

tronal) no dia 25 de janeiro.
A Diretoria já fez uma

avaliação prévia do conteúdo
apresentado no documento.
Em breve, iremos solicitar a
alteração de algumas cláu-
sulas e itens, como correção
salarial, vale-alimentação,
seguro de vida, banco de
horas, jornada de trabalho e
liberação de ponto.

Ainda constam nessa
lista: mensalidade associativa
profissional, contribuição
assistencial, PLR, abrangência
e vigência da Convenção.

O Sintius solicitará ainda
para a entidade patronal a
inclusão de uma cláusula
referente a relações sindicais
e de segurança, higiene e
saúde do trabalhador.

ISA Cteep

Termo aditivo do ACT é rejeitado
Os trabalhadores da ISA

Cteep rejeitaram, por maioria
dos votos, a proposta da em-
presa sobre o termo aditivo
do ACT 2011/2013, que dis-
corre sobre a rescisão con-
tratual de trabalho. O encon-
tro aconteceu na sede do
Sintius, no dia 5 deste mês.

A empresa ofereceu aos
trabalhadores um acordo bi-
lateral, com pagamento de
multa de 40%, verbas res-
cisórias entre outros.

O Sindicato está acompa-
nhando de perto as demissões
que estão ocorrendo em nos-

sa base, já que a empresa não
pode dispensar um número de

funcionários maior do que o
previsto no  último ACT.

Em 17 de janeiro, o Sintius realizou uma reunião sobre o tema

Myriam Veiga

Sabesprev:
problemas com
a Beneficência

Portuguesa
Há alguns dias, os usuá-

rios do plano de saúde da
Sabesprev não estão sendo
atendidos pelo Hospital Be-
neficência Portuguesa. O Sin-
dicato está mantendo conta-
to frequente com a entidade
e o RH da Sabesp, exigindo
uma solução com urgência.
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Sabesp

Falecimentos
Claudionor Fernandes - Aposentado/Sabesp

Falecido em 13/11/2012
Norma Devisati Otaviani Bernis - Pensionista/Sabesp

Falecido em 8/12/2012
Rozaria Pinha Gonçalves - Aposentado/Eletropaulo

Falecida em 22/01/2013
Carmem Lydia Pinheiro Lima - Aposentada/Sabesp

Falecida em 27/01/2013

Trabalhadores reclamam da falta
de segurança na ETA, em Cubatão

Aumento de acidentes de
trabalho exige ação imediata

Diversos veículos estão local esperando para serem leiloados

Divulgação

Área atrás do Rio Cubatão por onde os assaltantes entram na ETA

Sair do laboratório da Es-
tação de Tratamento de Água
(ETA 3), em Cubatão, para fazer
uma simples coleta de água para
análise pode ser uma caminhada
não muito feliz aos que tra-
balham nessa unidade da Sa-
besp/Cubatão.

Tudo porque o clima de
insegurança no local de trabalho
é muito grande. Apenas em
janeiro foram registrados três
assaltos, sendo que dois deles
ocorridos no período diurno e
uma tentativa, frustrada, dos
marginais de invadir a estação à
noite.

Segundo relatos obtidos
pelo Sintius, a última tentativa
de invasão ocorreu na noite do
dia 18, por volta das 22h30. Três
indivíduos, munidos de fa-
roletes e alicates de corte,
tentaram cortar o arame de
proteção, na intenção de pular
o muro de acesso à unidade. A
ação foi inibida pela chegada de
um dos funcionários da ETA.

Apesar dos problemas, a
própria Central de Segurança da

Sabesp, que faz o monito-
ramento do local por Santos,
após ser avisada da invasão,
precisou retornar a ligação para
a ETA 3, antes de acionar a
polícia. O motivo? Desconhecia
o endereço da unidade em
Cubatão, o que mostra a delicada
situação que enfrentam os
trabalhadores.

Nesses assaltos, os ban-
didos furtaram carrinho, ex-
tensões de cabos elétricos,
escadas e outros equipamentos
da equipe. Para agravar a si-

tuação e estimular, ainda mais,
o acesso de assaltantes no local,
uma frota de veículos suca-
teados e que será levada à leilão
está estacionada na unidade,
evidenciando a necessidade de
uma melhor segurança na es-
tação.

Clima tenso
Basta fazer uma vistoria

pela ETA 3 para notar a total
insegurança do local. As quatro
câmeras instaladas na unidade
monitoram apenas o serviço

executado pelo funcionário e
não o movimento ao redor da
estação de tratamento.

Alguns dos arames (ou-
riços) que circundam o local
estão remendados. Outros,
amassados. Apenas um dos 15
refletores espalhados por toda a
área está funcionando, fato que
deixa apreensivos os técnicos,
principalmente as mulheres que
trabalham em escala de turno.

O Sintius já encaminhou
no final de janeiro um ofício e o
relatório apontando todas as

áreas de insegurança da ETA 3.
Além disso, cobrou providências
urgentes da empresa para ga-
rantir a integridade dos tra-
balhadores das diversas uni-
dades da Sabesp.

No entendimento da nos-
sa entidade, é necessária a
contratação urgente de pres-
tadores de serviços de se-
gurança patrimonial de qua-
lidade e permanente trei-
namento daqueles que mo-
nitoram as dependências da
empresa.

Nos últimos dias, o
Sindicato recebeu a notícia
de vários acidentes de tra-
balho registrados na Sabesp
e empreiteiras que atendem
a companhia de saneamento.

Os fatos ocorreram em
Itanhaém e Praia Grande,
envolvendo pessoal próprio
e também das firmas con-
tratadas, assim como na
EPC e em Santos, sendo que
um dos companheiros le-
sionados foi um ex-fun-
cionário da estatal.

Conforme informações
que ainda estão sendo a-
puradas, houve casos de
acidentes que não foram
comunicados ao Ministério

da Previdência e as res-
pectivas CIPAs.

O Sintius está preo-
cupado com o aumento
desses casos e considera que
a empresa está sendo negli-
gente em relação ao trabalho
de prevenção e de fisca-
lização correta das ativida-
des das empreiteiras, quanto
aos adequados procedi-
mentos operacionais.

Se tal situação persistir,
a nossa entidade encami-
nhará para as autoridades
competentes uma solici-
tação para exigir que a Sa-
besp e suas contratadas
ofereçam maior proteção aos
seus empregados.

Empresa define
pagamento do

Divisor 200
A Sabesp implantará o

Divisor 200 para o cálculo do
salário-hora dos funcionários
que cumprem jornada de 40
horas. A medida é fruto de
uma intensa luta do Sintius.

O anúncio foi feito ao
presidente Marquito Duarte,
durante reunião com o RH da
empresa, realizada em 1º de
fevereiro. As horas extras
feitas a partir de janeiro deste
ano já serão pagas com base
nessa nova determinação.

Sobre o pagamento do
retroativo, a estatal está pro-
pondo o pagamento de 50% em
10 parcelas com cálculo feito
com base no salário de de-
zembro, já reajustado conforme
o novo PCS.

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIASSSSS
SABESPSABESPSABESPSABESPSABESP

Para deliberar sobre o
pagamento do Divisor 200

19 de fevereiro, às 18h, na sede

ISA CteepISA CteepISA CteepISA CteepISA Cteep
Para associados deliberarem sobre
o pagamento do Divisor 180 e 200
14 de fevereiro, às 18h, na sede



Diretoria inicia as reuniões
setoriais pelo Vale do Ribeira

Myriam Veiga
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Campanha salarial

Durante as reuniões setoriais, a categoria tem a oportunidade de
relatar problemas e tirar dúvidas diretamente com os diretores

Calendário prCalendário prCalendário prCalendário prCalendário preeeeevisto parvisto parvisto parvisto parvisto paraaaaa
rrrrreuniões setoriaiseuniões setoriaiseuniões setoriaiseuniões setoriaiseuniões setoriais

neste mês e em marçoneste mês e em marçoneste mês e em marçoneste mês e em marçoneste mês e em março
Dia
19/2
20/2
21/2
26/2

27/2
28/2
28/2

26 e 27/2
5/3
6/3
6/3
7/3
12/3
13/3
14/3
14/3
19/3
19/3
20/3
21/3
21/3
25/3
25/3
26/3
27/3
27/3
28/3

Local
EPC (Sabesp)
ETA (Sabesp)

Cetesb (Santos)
Divisão Santos (Almoxarifado -

Sabesp)
Central (Sabesp)
Cubatão (Sabesp)
Cubatão (Cetesb)

Water Port (Santos)
Saboó (Sabesp)

Peruíbe (Sabesp)
Mongaguá (Sabesp)
Itanhaém (Sabesp)
EA Santos (CPFL)

Pça. dos Andradas (CPFL)
EA Praia Grande (CPFL)

Agência P. Grande (CPFL)
EA São Vicente (CPFL)

Agência S. Vicente (CPFL)
PMO Cubatão (CPFL)
EA Cubatão (CPFL)

Agência Cubatão (CPFL)
SE B. Santista (Cteep)

Operacional/ADM (Cteep)
EA e Ag. V. Carvalho (CPFL)

São Vicente (Start)
SE B.Santista (Cteep)
Praia Grande (Start)

Horário
07h30
07h30
08h30
07h30

07h30
07h30

9 horas
13 horas

7h30
7h30

13 horas
7h30
7h30
7h30
7h30

9 horas
7h30

9 horas
7h30
7h30

9 horas
6h30

8 horas
7h30

8 horas
15 horas
7 horas

Dia da Semana
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Terça-feira

Quarta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira

Terça e quarta
Terça-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira

Segunda-feira
Segunda-feira

Terça-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Quinta-feira

O Sindicato já iniciou as
reuniões setoriais de prepara-
ção para a Campanha Salarial
deste ano. Na última semana
de janeiro, o presidente
Marquito Duarte e outros in-
tegrantes da diretoria estive-
ram nas unidades da Sabesp
e da Cetesb do Vale do Ribei-
ra.

Os encontros com a ca-
tegoria seguem nessas próxi-
mas semanas na Water Port,
nas agências ambientais da
Cetesb e nos locais de traba-
lho da Sabesp na Baixada
Santista.

Nas primeiras reuniões
setoriais, Marquito fez uma
explicação sobre a atual con-
juntura econômica e questões
relacionados ao mundo do
trabalho de uma forma geral,
como a preocupação da cate-
goria com a volta da inflação
e o acompanhamento dos
posicionamentos do TST (Tri-
bunal Superior do Trabalho)
nos dissídios coletivos julga-
dos.

Principais assuntos
Além de explanar sobre a

atual conjuntura, os integran-
tes do Sintius destacaram que,
apesar dos avanços obtidos no
ACT (Acordo Coletivo de Tra-
balho) do ano passado, ainda
é necessário eliminar algumas
pendências para valorizar a
categoria, como  a implanta-
ção do salário regional, o apri-
moramento do PCS (Plano de
Cargos e Salários), Sabesprev
e ATS (adicional por tempo
de serviço).

Em março, o Sintius ini-
ciará as reuniões setoriais
com os trabalhadores da
CPFL Piratininga, Start Enge-
nharia e ISA Cteep.

Confira a programação
na tabela ao lado ou no nosso
site (www.sintius.org.br).

Veja também os encon-
tros agendados nas unidades
da Sabesp da Baixada San-
tista previstos para março e
para este mês, conforme di-
vulgado na última edição do
Jornal Urbanitário.

Cesta básica para aposentados e pensionistas da Sabesp
Em razão da decisão da 4ª Vara do Trabalho de Santos nos autos do processo proposto
pelo Sintius contra a Sabesp, no qual pleiteamos o retorno do pagamento da cesta básica
e dos valores retroativos, estamos solicitando que os aposentados e pensionistas da
estatal procurem na nossa sede a Secretaria de Assuntos Jurídicos ou a Secretaria de
Assuntos para Aposentados e Pensionistas munidos do RG e CPF originais, bem como
com a carteira de trabalho (própria ou se pensionista, do funcionário da Sabesp já faleci-
do) até o dia 28 deste mês, das 9 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Essa medida é
necessária para que o Sintius possa providenciar a confecção de procurações.

A Sabesprev alterou o
Regulamento do Plano Pleno
de Saúde. A partir de agora, os
aposentados por invalidez da
Sabesp e seu grupo familiar
poderão ter atendimento pela
rede credenciada do Plano
Pleno de Saúde da Sabesprev.
Isso ocorreu por conta de uma
alteração no regulamento dessa

Sabesprev: aposentado por invalidez
modalidade de convênio.

O custo será de 3,21%
sobre o salário base mais
gratificação de função, se
houver, como se na ativa
estivesse. Esse era uma antiga
reivindicação do Sintius, que,
agora atendida, beneficia
dezenas de aposentados por
invalidez.


